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Nieuwsbrief 

24 augustus 2017 
 
 

 

Samenwerking met Kinderopvang Jabadabadoe 

Afgelopen maandag hebben we de samenwerking met Jabadabadoe gevierd door met de 

medewerkers, onder het genot van een gebakje en een kopje koffie, stil te staan bij dit 

moment. De overdracht is zonder problemen verlopen en ik zie vele vrolijke medewerkers 

hun werk doen. De komende maanden gebruiken we om elkaar te leren kennen en het 

inhoudelijke werk af te stemmen.  

 

Verkeersveiligheid 

De Hoeve wordt al jaren bezocht door zo’n 350 kinderen. U begrijpt dat de meeste 

kinderen door hun ouders worden gebracht. Dat zorgt dus ’s morgens vroeg voor een 

verplaatsing van meer dan 500 mensen in de buurt van de school. Voor de veiligheid van de 

kinderen is het van belang dat automobilisten rekening houden met het gebrekkige inzicht 

dat jonge kinderen in het verkeer hebben. Kinderen overzien de situatie nog niet en 

reageren niet adequaat op een gevaarlijke situatie.  

Een open deur hoor ik u zeggen. U heeft gelijk.  

Toch wil ik een dringend beroep op u doen! Mocht u met de auto zijn, wilt u dan uw auto 

parkeren bij de supermarkten, zodat de kinderen veilig over de Veenslagenweg kunnen 

fietsen? Mocht u de Kiss&Ride plaats gebruiken, wilt u dan na het kusje wegrijden? 

Parkeren op de parkeerplaats naast de school is dus niet gewenst en zorgt voor een 

gevaarlijke situatie voor de kinderen en veel overlast voor de buurtbewoners.  

Alvast bedankt voor uw begrip! 

 

Jaarplan  

Graag maken wij u erop attent dat het strategisch meerjarenplan 

2015-2019 en het daaruit voorkomende jaarplan 2017 op de website 

van de Hoeve te vinden zijn. In de plannen staat o.a. beschreven 

welke onderwijskundige vernieuwingen we uitwerken.  

Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag.  

 

Rapport en portfolio = rapfolio 

Het rapfolio ‘Dit ben ik’ is een map met daarin de resultaten en 

prestaties van uw kind. In het rapfolio vindt u een document waarin 

wij vertellen hoe het kind zich ontwikkelt, wat het aan leerstof 

beheerst, welke vaardigheden het al of niet onder de knie heeft, 

hoe de houding is tegenover de leerkracht en de medeleerlingen.  

We betrekken het kind bij het vullen van het rapfolio. Verhalen, 

tekeningen, foto’s van bouwwerken, etc. worden in het rapfolio gedaan.  
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Tweemaal per jaar, voorafgaand aan het oudergesprek over uw kind, krijgen de kinderen 

hun Rapfolio mee naar huis.  

De komende maanden zet het team de puntjes op de i, zodat de eerste rapfolio’s in 

november kunnen worden meegegeven aan de kinderen. 

Het oude rapport komt hiermee te vervallen en wordt t.z.t. meegegeven aan uw kind. 

 

Kennismakingsavond middenbouw 

Op dinsdag 12 september ontvangt het middenbouwteam de ouders van de nieuwe kinderen 

voor een kennismakingsgesprek. U ontvangt binnenkort een uitnodiging met het tijdstip 

waarop u verwacht wordt. 

 

Algemene ledenvergadering van de ouderraad 

Op dinsdag 19 september van 20.00 -21.00 uur houdt de ouderraad de jaarlijkse 

ledenvergadering. Alle ouders zijn deze avond van harte welkom! U kunt een week van te 

voren het jaarverslag van de ouderraad via de website downloaden. De ouderraad zal op 

deze avond verslag doen van de activiteiten van het afgelopen jaar en alvast vooruit kijken 

naar het komende schooljaar. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. De avond wordt 

tevens gebruikt om twee ouderraadsleden te bedanken voor hun werk. Ilona Vroegh heeft 

een aantal jaren o.a. de notulen verzorgd. Marlies Mobach was altijd te vinden voor een 

goed gesprek. Bedankt dames voor jullie betrokkenheid bij de Hoeve! 

We zien u graag de 19e. De koffie en thee staan om 19.45 uur voor u klaar! 

 

Jenaplanavond 

Het team vindt het van groot belang om ouders te ontmoeten en te informeren over het 

dagelijkse werk van uw kind in de groep. De afgelopen jaren hebben we verschillende 

werkvormen uitgeprobeerd op deze avond, maar dat gaf niet het gewenste resultaat. We 

willen namelijk meer ouders bereiken, zodat alle ouders weten hoe we werken en wat we 

vragen van kinderen.  

Voor de onderbouw worden alle nieuwe ouders persoonlijk uitgenodigd. We verwachten u 

deze avond van 20.00 – 21.15 uur. Het onderbouwteam geeft u alle informatie voor een 

goede start van uw kind bij ons op school. 

De midden- en bovenbouwouders worden door hun kind(eren) uitgenodigd voor een 

rondleiding tussen 18.30 – 19.45 uur. Uw kind vertelt dan waar hij/zij dagelijks mee bezig 

is en de leerkracht kan vanzelfsprekend al uw andere vragen beantwoorden. 

Noteert u vast dinsdag 26 september in uw agenda? De koffie en thee staan voor u klaar! 

 

Gezocht: leesouders voor de middenbouw 

In de middenbouw leren alle kinderen lezen. Het 

is belangrijk dat ieder kind de woorden en zinnen 

hardop kan verklanken. Dat is niet gezellig om 

alleen te doen, daarom zoeken we (groot)ouders 

die graag luisteren. Vindt u het leuk om een kind 

te helpen met lezen, meldt u zich dan aan bij de 

leerkracht van uw (klein)kind. Alvast bedankt! 
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Techniekproject middenbouw 

De middenbouw start na het openingsfeest met een techniekproject. Daarvoor hebben alle 

middenbouwgroepen takken van ongeveer 50 cm nodig. Graag de takken ontdoen van 

bladeren en zijtakken. De verzamelplaats is in het nisje bij het Beverlokaal.  

  

Midweekviering 

De midweekviering is een belangrijk ritueel, omdat kinderen dan kunnen laten zien of horen 

wat ze die week geleerd hebben. We leren de kinderen om tijdens de uitvoering stil te zijn. 

Regelmatig zie je ook kinderen die het stilte-teken inzetten om aan te geven dat zij 

genieten van de rust.  

Iedere woensdag staan er ook enthousiaste ouders achter in de zaal. Zonder uw 

betrokkenheid is een viering veel minder uitdagend en leerzaam. We willen ouders vragen 

om de viering te zien als een voorstelling. Onze zaal is niet zo mooi als Carré, maar we 

werken wel met dezelfde uitgangspunten als in een echt theater. Tijdens de uitvoering 

willen we graag stilte stimuleren. Dus graag uw mobiel uit, niet praten tijdens de 

voorstelling en graag de hele tijd blijven kijken. Mocht uw peutert willen lachen of spelen, 

dan staat de kleutertuin tot uw beschikking.  

 

Gymlessen 

Tot de herfstvakantie gymmen alle groepen (zie gymrooster in de schoolgids) op vrijdag 

buiten. De kinderen uit Dolfijnen- en Egelgroep kunt u op vrijdag dus gewoon op school 

brengen.  

 

Swim2play 

In de schoolgids staat dat uw middenbouwkind gaat deelnemen aan Swim2play. Onder het 

kopje zwemmen staat het zwemrooster. Helaas was op het moment van uitbrengen van de 

schoolgids de exploitant van het nieuwe zwembad in Nijkerk nog niet duidelijk. Het rooster 

is daardoor alleen ingevuld tot januari 2018. We hopen in november meer duidelijkheid te 

krijgen over de mogelijkheden tot zwemmen in het nieuwe zwembad. We willen namelijk 

Swim2play aan alle groepen van de midden- en bovenbouw aanbieden. U wordt tegen die tijd 

geïnformeerd.  

 

Typecursus 

De kinderen van de Hoeve werken op school met computers. Werkstukken, verslagen, 

brieven en uitnodigingen, etc. kunnen digitaal gemaakt worden. Het is belangrijk dat 

kinderen op de juiste wijze blind leren typen. De kinderen typen dan sneller en zijn in staat 

om bijvoorbeeld een werkstuk op de computer te maken. Helaas is het te arbeidsintensief 

om dit alleen op school te doen. Immers, het leren van 

blind typen is een individueel leerproces. Vindt u het 

belangrijk dat uw kind voordat hij/zij naar het Voortgezet 

Onderwijs gaat een typediploma heeft, dan is het mogelijk 

tegen een gereduceerde prijs te leren typen met 

TypeTopia. De ouders van de kinderen vanaf groep 5 

ontvangen hierover in september een brief. 

 

Nieuwsbrief 

Wij versturen de nieuwsbrieven digitaal. Het e-mailadres dat u bij de aanmelding opgeeft, 

gebruiken wij voor het versturen van onze brieven. Op de website vindt u tevens alle 

brieven die verstuurd zijn, zodat u altijd op de hoogte bent. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj55oTp0u_VAhXBmLQKHU45Bx4QjRwIBw&url=http://generatie-online.webnode.nl/voordelen-risicos/voordelen/&psig=AFQjCNErOov9dirpoYYF7XP92CCV9jqHGA&ust=1503656415939531
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Vrede kun je leren 

Steeds vaker doordringt een intens verdriet mijn woonkamer, mijn persoonlijke leefsfeer 

en mijn gevoel. Tragische beelden op de televisie volgen elkaar in snel tempo op. Mensen 

die uit haat of ziekte het leven van anderen beëindigen of beschadigen. Naarstig ben ik 

opzoek naar antwoorden. Waar komt die haat vandaan? Wat bezielt die mensen? Wat 

kunnen we er aan doen? Wat doen wij verkeerd? Hoe kunnen we samen leven? 

Om eerlijk te zijn ontbreken mij dan de woorden. En de woorden die dan in mijn gedachten 

opkomen zijn niet veel fraais. Om mijn onmacht, onbegrip en onwetendheid enigszins te 

kalmeren, ben ik opzoek gegaan naar een antwoord. Die heb ik gevonden in het boekje: 

Vrede kun je leren van David van Reybrouck en Thomas D’Ansembourg. Het is geen “Quick 

fiks” die deze mannen voorstellen, maar een aanpak voor de lange termijn. 

  

Een deel van het voorwoord uit dit boekje heb ik gedeeld met het team op onze eerste 

teamvergadering van het jaar. We waren er stil van. Een klein stukje uit het voorwoord wil 

ik hier graag citeren:  

‘Onze overtuiging is heel eenvoudig: als een mens zich van meet af aan welkom voelt, 

opgroeit in een sfeer van liefde, openheid en respect voor zijn eigenheid, zich ontwikkelt in 

een stimulerende omgeving waar hij zich thuis voelt, leert zijn talenten te ontdekken en in 

praktijk te brengen, met een positieve instelling zijn zwakke kanten leert te overwinnen en 

aangemoedigd wordt een zinvolle levensinvulling te vinden, heeft hij geen reden om naar 

geweld te grijpen als hij zich wil uiten of wil voelen dat hij bestaat.’ 

Als het samen (ouders en team) lukt om bovenstaande te geven aan onze Hoevekinderen, 

dan maken we het verschil. De grote problemen van de wereld kunnen we niet oplossen, 

daarvoor ontbreekt ons de macht, de kennis en de kunde. We kunnen wel onze kinderen 

datgene meegeven waardoor zij zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Onze kinderen 

zullen het gedrag dat wij laten zien onbewust delen met hun vriendjes, vriendinnetjes en 

clubgenoten. Als ze later eigen kinderen krijgen, weten ze hoe te handelen en genieten ook 

zij weer van een veilige, warme, gezellige samenleving. Als een olievlek zal onze invloed 

uitwaaieren over ons land, Europa en de wereld. Wij kunnen samen de eerste stap zetten in 

het belang van alle kinderen. 

 

Namens het team wens ik alle kinderen een vreugdevol schooljaar toe! 

 

Nancy de Graaff 

 

 


